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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: _72 с, 22_ рис, 15_ табл., 3_ додатка, 14_ джерела. 
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Об’єкт розроблення – механічна частина приводу центробіжних 

турбокомпресорів автомобілів марки WAG на прикладі турбіни Volkswagen 

GARRETT 751851-5004S. 

Мета роботи: відпрацювання сучасних інженерних методів розрахунку на 

різних етапах проектування на прикладі міцнісного розрахунку картриджу 

турбіни Volkswagen GARRETT 751851-5004S. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 

кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» в удосконаленні сучасних 

методів аналізу та розробці рекомендацій щодо технології виготовлення 

елементів турбін. 

Сфера застосування розробки – експлуатація ланок механічних передач в 

умовах значного навантаження в перехідних режимах роботи. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення працездатності 

та економічності експлуатації елементів турбокомпресору. 
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